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BIỂU MẪU BÁO CÁO 
06 tháng đầu năm 2017 về học tập và làm theo  
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

----  
 

1. Việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 

 - Hình thức tổ chức:............................................................................. ......... 

 .............................................................................................................................  

(Đối với Đảng bộ cơ sở:   + Tổ chức tập trung toàn Đảng bộ                         

 + Chỉ đạo cho các chi bộ trực thuộc tổ chức   .  Số 

chi bộ trực thuộc đã tổ chức..................../.................. tổng số). 

 - Thời gian tổ chức: .....................................................................................  

 - Báo cáo viên: ............................................................................................  

 - Tổng số đảng viên và quần chúng của cơ quan, đơn vị: .............................   

+ Đảng viên được học tập: ..................... /................................tổng số. 

+ Đảng viên vắng (cho biết lý do): ...........................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

+ Quần chúng được học tập: ......................... /........................tổng số. 

+ Quần chúng vắng (cho biết lý do): ........................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 - Chưa tổ chức         Cho biết lý do:     

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................  

2. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể thực hiện Chuyên đề 

2017: 

- Kế hoạch số, ngày, tháng, năm: ........................................................................  

- Nội dung kế hoạch có cụ thể hóa theo 05 nhiệm vụ chủ yếu của chuyên đề 

2017 hay không?             Có cụ thể hóa;            Chưa cụ thể hóa (đề nghị điều 

chỉnh bổ sung cho đảm bảo theo yêu cầu của chỉ đạo cấp trên) 

3. Việc tổ chức đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện của người 

đứng đầu; đăng ký kế hoạch cá nhân tự giác thực hiện của cán bộ, đảng viên, 

quần chúng gắn với nội dung chuyên đề năm 2017: 
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- Thời gian đăng ký:....................................................................................... 

- Số lượng cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký kế hoạch cá nhân tự giác 

thực hiện........................./...................... tổng số. 

- Số lượng người đứng đầu đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện 

........................./...................... tổng số. 

- Chưa đăng ký      số lượng, lý do ..................................................................    

 ...................................................................................................................................  

 4. Việc đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ có thực hiện hay 

không? 

   Có đánh giá;             Không đánh giá 

5. Người đứng đầu báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm về thực hiện việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế 

hoạch cá nhân đăng ký từ đầu năm: 

-    Có báo cáo, số lượng ……./……..; 

-    Không có báo cáo.          

6. Đăng ký mô hình, điển hình thực hiện theo Kế hoạch số 58-KH/ĐU, 

ngày 24/4/2016 của Đảng ủy Khối: 

- Đã đăng ký    

+  Có xác định nội dung mô hình, điển hình, thời gian thực hiện và tập thể, 

cá nhân thực hiện mô hình, điển hình đó; 

+  Chưa xác định cụ thể; 

- Chưa đăng ký    

7. Công tác tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2017: 

 - Nội dung: .....................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

          - Hình thức: ....................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 8. Đánh giá chung: 

 - Ưu điểm: ......................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................    

          - Hạn chế: .......................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 - Đề xuất, kiến nghị  .......................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

          

T/M CẤP ỦY 

              (Ký tên, đóng dấu) 


